




Управління культури
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

Хроніка культурного життя області
(за повідомленнями преси та неопублікованими матеріалами)

у січні 2009 р.

  
Культура. Загальні питання.

22 січня у Дніпропетровську, біля пам’ятника Великому Кобзарю,  урочисто відзначили річницю Злуки та Соборності України. В театрі російської драми ім. М. Горького відбулись  збори представників громадськості та святковий концерт.

В культурному житті Дніпропетровська відбулася неординарна подія: відкрилась нова художня галерея .Її назвали «Квартира».І знаходиться вона за адресою: Красна площа, 3. Першим її мешканцем став дніпропетровський художник Тарас Триндик. Представлені його абстрактні роботи в різних жанрах.

Театрально-концертне життя.
«У злеті творчості й легенди» – так називався театралізований захід у меморіальному будинку-музеї Д. І. Яворницького, який підготували випускники Дніпропетровського училища культури. Концерт, молодих талантів одночасно є їхньою дипломною роботою. Таке дипломування  випускників Дніпропетровського училища культури відбувалося в будинку-музеї Дмитра Яворницького вперше і було відкритим. Кожен бажаючий міг відвідати концерт.,

***
У Дніпропетровську пройшов сьомий музичний фестиваль «Дніпровські зорі», організований регіональною організацією Національної Спілки композиторів України. У програмі камерного концерту прозвучали твори дніпропетровських композиторів у виконанні студентів Дніпропетровської консерваторії.

В залі Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки вперше пройшов відкритий обласний конкурс  «Юні солісти камерних ансамблів». У ньому взяли участь учні музичних шкіл міст області та 30 камерних ансамблів, що виконали твори композиторів різних епох.

17 січня в приміщенні діорами відбувся концерт-бенефіс лауреата міжнародних конкурсів та телепрограми «Шанс», композитора Олега Мелещука. Прозвучали його пісні на вірші С. Єсеніна, Л. Ленської, С. Дрожакова та ін., а також старовинні романси та арія містера Х із оперети «Принцеса цирку».

Образотворче мистецтво. Музейна справа.

У Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка «Молодильні яблука» в рамках обласної програми «Молодь Дніпропетровщини». У ній взяли участь молоді художники (від 16 до 35 років). Представлена графіка, витинанки, фотоцикл, авторська лялька та ін.

27 січня в музеї «Літературне Придніпров’я» відкрилась виставка живопису заслуженого майстра народної творчості, лауреата премії ім. К. Білокур Ганни Самарської під назвою «Стати квіткою…». Художниця працює в жанрі петриківського розпису.

***

«Арсенал музею», – так називається виставка зброї із фондів Дніпропетровського історичного музею, яка розмістилася в трьох великих залах. Представлено більше 500 експонатів холодної та вогнепальної зброї. Це вже третя виставка проекту з однойменною назвою.
Протягом 2008 року Дніпропетровський історичний музей ім. Д Яворницького відвідали близько 308 тисяч осіб, для яких було проведено майже 6 тисяч оглядових і тематичних екскурсій. 

26 січня у Дніпропетровському художньому музеї відкрилась виставка плаката із колекції Міжнародного фестивалю дизайну «Корова!!!». Представлені плакати із зображенням корови українських, молдавських, російських, хорватських, білоруських, ізраїльських, грецьких, італійських художників.

В одному із залів Дніпропетровського художнього музею відкрилась виставка «Фонтан-Искусство» індійського художника Шрі Чінмоя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Всемилостива Владичиця моя», – це назва експозиції старовинних українських ікон на полотні, своєрідне звернення до предків і сил небесних, що відкрита в музеї «Літературне Придніпров’я». Ці рідкісні експонати – з приватної колекції колекціонера Олександра Смакоти.
В музеї також пройшов вечір пам’яті поета Євгенія Романова. 

У Криворізькому міському виставковому залі відкрита експозиція фоторобіт            В.  Лапшина «Підземне сонце Донбасу». Автор відобразив шахтарську працю у найрізноманітніших аспектах.

Культосвітня робота. Бібліотечна справа.

10 січня в палаці культури Південного ГЗК м. Кривого Рога відбулося мистецьке свято «Душі криниця». Тут пройшла концертно-розважальна програма. Поблизу Палацу культури вирувало свято зими. У святі взяли участь хорові колективи та солісти з усього міста.
Працівники Томаківського районного відділу культури організували конкурс творчих робіт до знаменної дати: 65-річчя від дня визволення Томаківщини від фашистських загарбників. Представлені малюнки, вироби з глини та гіпсу, вишивки, віршовані та прозові твори, описи документального факту, фотоматеріали воєнних часів. Після завершення конкурсу творчі роботи переможців експонуватимуться в районному музеї.

У с. Ляшківка  Царичанського району на початку січня відкрили новий клуб.                                                                                                                                                                                                                                                                    

***
2009 рік оголошений роком Марії Приймаченко. У відділі документів з питань мистецтв обласної наукової бібліотеки відкрита ілюстративно-документальна  виставка «Людям на радість», присвячена 100-річчю від дня народження мисткині, української народної художниці, представниці «народного примітиву» («наївного мистецтва»), лауреата Національної премії України ім.. Т. Г. Шевченка.
Дніпропетровським телебаченням було знято сюжет про виставку та показано в ефірі «прайм-тайм».

У читальній залі ДОУНБ пройшло засідання клубу «Екософія людини». На ньому обговорювалась тема «Російські руни. Перші письмена людства».

Патентно-технічний відділ присвятив засідання клубу «Академія досліджень та винахідництва» обговоренню теми «Україна на шляху до створення ефективної системи захисту прав». Засідання відбулося 22 січня.
30 січня у відділі пройшов день пам’яті Леоніда Аріста – винахідника, раціоналізатора, патентного повіреного України, автора 21 книги науково-технічної та науково-популярної тематики, більше 400 брошур та статей.

У відділі абонементу 24 січня пройшов звіт перед читачами за 2009 рік. Це була пізнавальна година «Щоб далі йти дорогою одною» в розрізі засідання клубу «Захопленість».

На черговому засіданні краєзнавчого клубу «Ріднокрай» відбулась презентація книги Миколи Мінька «Виселок у пилу», виданої у Дніпропетровську, в державному видавництві «Січ» , за програмою «Українська книга».

30 січня в Канадсько-Українському Бібліотечному Центрі відбулося засідання асоціації релігієзнавців, де обговорювали тему «Структура, канонічний стан, соціальна база і проблеми зарубіжної УКЦ».

Плідним був день 19 січня в Бібліотечному центрі «Вікно в Америку». Тут пройшла лекція, присвячена 200-річчю від дня народження американського письменника Едгара По та інформаційна година до дня народження Мартіна Лютера Кінга.

У літературно-художній вітальні, що багато років існує в Дніпропетровській центральній міській бібліотеці, пройшов вечір «Різдвяні зустрічі». Звучали обрядові колядки, українські народні пісні. Прозвучали романси у виконанні солістів Будинку органної та камерної музики Н. Черепенько та М. Цехоцького.

У бібліотеці Дніпропетровського національного гірничого університету 16 січня пройшла виставка коренепластики «Лесная скульптура». На виставці представлені експонати автора Василя Семенова , виготовлені з природних матеріалів.

У центральній бібліотечній системі Дніпродзержинська розпочато реалізацію програми соціальної інформаційної підтримки населення. У центральній бібліотеці міста створюється система інформаційної підтримки соціально незахищених верств населення «Громадська приймальня», в якій користувачам будуть надані безплатні правові та соціальні консультації з використанням розширеної бази даних та Інтернет-ресурсу. Усі бібліотеки міста набувають профілювання з урахуванням специфіки мікрорайонів та інтересів постійних кіл читачів.

Кіномистецтво.

Обласному дитячо-юнацькому кіноцентру «Веснянка» виповнилося 35 років. Незмінні засновники кіноцентру – художники Марлен Матус та Ніна Довгялло всі ці роки розкривають в дітях таланти, надихають на творчість та разом з ними створюють мультфільми. У 2008р. роботи вихованців кіностудії стали лауреатами на 16 міжнародних та всеукраїнських фестивалях.

Підготувала                                           Т.Я.Зайцева.
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